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 ธนาคารยูโอบีขอต้อนรับท่านสู่การเป็นสมาชิกวงเงินสดพร้อมใช้ “บัญชี TMRW แคชพลสั” พร้อมดว้ยการแนะน า

ข้อมูล และรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชน้ีี เพ่ืออ านวยความสะดวกในการใช้บัญชี TMRW แคชพลสัของท่าน 

โอกาสน้ี ธนาคารขอขอบคุณท่ีท่านเลอืกใช้บริการ “บัญชี TMRW แคชพลัส” และหากท่านต้องการสอบถามข้อมลู

เพ่ิมเติม โปรดติดต่อสาขาของธนาคารทุกแห่ง หรือเจ้าหน้าท่ีศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี หมายเลขโทรศัพท์ 0 

2285 1555 ตลอด 24 ช่ัวโมง 

 

การใช้บัญชี TMRW แคชพลสั  ท่านสามารถเร่ิมใช้บัญชี TMRW แคชพลัส ได้ต้ังแต่วันท่ีรับการแจ้งอนุมัติบัญชี TMRW แคชพลสั จาก

ธนาคาร  

 

 เปิดบัญชี TMRW แคชพลสั ผ่านแอปพลิเคชัน TMRW โดยเลือก TMRW แคชพลสั ในแอปพลิเคชัน 

TMRW คลกิ “Activate” ท่านจะได้รับข้อความแจ้งการเปิดบัญช ีTMRW แคชพลสั และสามารถใช้

บัญชี TMRW แคชพลสั ผ่านแอปพลเิคชัน TMRW ได้ทันที 

 

 ท่านสามารถใช้บริการเบิกถอนเงินสดตามวงเงินท่ีได้รับอนุมัติ ตลอด 24 ช่ัวโมง ผ่านแอปพลิเคชัน 

TMRW โดยเงินจะโอนเข้าบัญช ีTMRW Everyday โดยอัตโนมัติ 

 

 

 

 บัญชี TMRW แคชพลัส 

 

สินเช่ือส่วนบุคคล ในรูปแบบของวงเงินกู้หมุนเวียน โดยท่านสามารถเบิกใช้วงเงินท่ีท่านได้รับอนุมัติผ่าน “แอป

พลิเคชัน TMRW” วงเงินสูงสุด 1,000,000 บาท* โดยไม่ต้องมีหลกัทรพัย์ หรือ บุคคลค ้าประกัน ค านวณ

ดอกเบ้ียตามจ านวนเงินและจ านวนวันท่ีเบิกใช้จริงในอัตราดอกเบ้ีย และ/หรือค่าธรรมเนียม ค่าบริการอืน่ๆ ท่ีธนาคาร

ประกาศใน แต่ละขณะ และธนาคารสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาอนุมัติวงเงินแก่ลูกค้าแต่ละราย ตามหลักเกณฑ์ของ

ธนาคาร 

 

*วงเงินสินเช่ือจะขึ้นอยู่กบัเอกสารแสดงรายได้ของผู้กู้ดังน้ี  

 

รายได้ต่อเดือน วงเงินอนุมัติ 
น้อยกว่า 30,000  บาท  น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.5  เท่า ของรายได้ 

มากกว่าหรือเท่ากับ 30,000  บาท  สูงสุดไม่เกนิ 5 เท่า ของรายได้ 

 

ท้ังน้ีเป็นไปตามเง่ือนไขการพิจารณาสนิเช่ือของธนาคาร 

 

 

 

แอปพลิเคชัน TMRW บริการธนาคารดิจิทัล ท่ีแตกต่างท้ังประสบการณ์และสทิธิประโยชน์รูปแบบใหม่ท่ีตอบทุกไลฟส์ไตล์การเงินของคณุ

โดยเฉพาะ 

 การเรียนรู้ไลฟส์ไตล์การใช้เงินของคณุ ย่ิงใช้แอปพลิเคชัน TMRW มาก แอปพลิเคชันก็ย่ิงรู้จักคุณดีขึ้น 

ช่วยให้คณุไม่พลาดรายการส าคัญ 

 หากมีข้อสงสัย แชทผ่านแอปพลิเคชัน TMRW ได้ทันที 

 

 

 

ช่องทางและวิธีการช าระเงิน  

“บัญชี TMRW แคชพลัส” 

1. ช าระผ่าน online banking application ของธนาคารยูโอบ ีอาทิ แอปพลิเคชัน TMRW , UOB 

Mighty, UOB Personal Internet Banking (PIB) 



คู่มือบัญชี TMRW แคชพลัส 

TMR_GCPTH-v1.0 3 

2. ช าระเป็นเงินสดท่ีเคาน์เตอร์ธนาคารยูโอบี ทุกสาขา หรือเคาน์เตอร์ช่องทางให้บริการ/อื่นๆตามท่ีระบุใน

แบบฟอร์มการช าระเงินหรือเอกสารเผยแพร่ของธนาคาร 

3. ช าระโดยการหักผ่านบัญชีธนาคารยูโอบี 

4. ช าระผ่านช่องทางอื่นๆของธนาคารยูโอบี อาทิ เคร่ืองเอทีเอ็ม, เคร่ืองฝากเงินสดอัตโนมัติ, UOB 

Phone Banking (IVR) I suggest  

5. ช าระด้วยเช็ค โดยธนาคารจะน าเงินเข้าบัญชีของท่าน ต่อเม่ือเช็คน้ันได้รับการเรียกเก็บเป็นท่ีเรียบร้อย

แล้ว วิธีการโดยเขียนเช็คคร่อมในนาม “ธนาคารยูโอบี จ ากัด (มหาชน)” พร้อมเขียนช่ือ นามสกุล และ

หมายเลขบัญช ีTMRW แคชพลสัก ากบัไว้ด้านหลังเช็ค โดยมีช่องทางการด าเนินการดังน้ี 

 ช าระเป็นเช็คท่ีเคาน์เตอร์เซอร์ธนาคารยูโอบีทุกสาขา ท้ังน้ี กรุณาช าระล่วงหน้าก่อนวันก าหนด

ตัดบัญชีของท่านอย่างน้อย 2 วันท าการธนาคารหรือ 

 จัดส่งทางไปรษณีย์มาท่ี ฝ่ายปฏิบัติการบัญชีบัตรเครดิต ช้ัน 14B ธนาคารยูโอบี จ ากัด 

(มหาชน) 559 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กทม 10160 วงเล็บมุมซองว่า 

“ช าระค่าบัญช ีTMRW แคชพลสั” โดยแนบส่วนบนของใบแจ้งยอดบัญชีมาด้วย ท้ังน้ีกรุณา

จัดส่งเช็คลว่งหน้ากอ่นวนัก าหนดตัดบัญชีของท่านอย่างน้อย 5 วันท าการธนาคาร 

หมายเหตุ กรณีช าระผ่านเคาน์เตอร์/ช่องทางอื่นๆในข้อ 1 ยอดช าระจะถูกบันทึกในบัญชีบัญชี TMRW 

แคชพลสัของท่าน หลังจากวันท่ีท่านช าระ 2 วนัท าการของธนาคาร กรณีช าระผ่านเคาน์เตอร์/ช่องทางท่ี

มีการคิดค่าธรรมเนียม ผู้ให้บริการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ณ จุดให้บริการ อัตราน้ียังไม่รวม VAT 7% 

และอาจเปลี่ยนแปลงได้ 

 

 

 

ใบแจ้งยอดบัญชีอิเลก็ทรอนิกส์ 

(eStatement) 

เพ่ือช่วยใหท่้านสมาชิกบัญชี TMRW แคชพลสั บริหารการเงินของท่านได้อย่างมีระบบทุกๆ เดือน ท่านสามารถ

ตรวจสอบรายละเอียดการใช้บัญชี TMRW แคชพลัสในรอบเดือนท่ีผ่านมา ตลอดจนยอดเงินรวมท่ีต้องช าระ 

ก าหนดวันช าระเงิน และยอดเงินขั้นต ่าท่ีต้องช าระให้กับธนาคาร ผ่านทางแอปพลิเคชัน TMRW ขอให้ท่านตรวจสอบ

ยอดเงินและรายการท่ีใช้บริการทุกคร้ัง หากพบว่าไม่ถูกต้อง กรุณาแจ้งกลบัมายังธนาคารทันที  

 

 

 ค าแนะน าในการอ่านใบแจ้งยอดบัญช ีTMRW แคชพลัส รายเดอืน 

ใบแจ้งยอดบัญชี TMRW แคชพลสัแต่ละเดือนของท่าน จะแสดงรายการต่างๆในบัญชีของรอบเดือนท่ีผ่านมาจนถึง 

ณ วันท่ีสรุปยอดบัญชีน้ันๆ เช่น 

 วันสรุปยอดบญัช ี(Statement Date) 

คือ วันท่ีธนาคารสรุปยอดการใช้บัญช ีTMRW แคชพลัส 

 วงเงิน TMRW แคชพลัส (Total Credit Line) 

คือ จ านวนเงินท่ีท่านสามารถใช้ได้สูงสดุในรอบบัญชี 

 ก าหนดช าระภายในวันที ่(Payment Due Date) 

คือ วันท่ีท่านต้องช าระเงินส าหรับงวดวันท่ีสรุปยอดน้ัน 

 ยอดเงินรวมทีต่้องช าระ (Total Balance) 

คือ ยอดค่าใช้จ่ายในรอบบัญชีปัจจุบัน และยอดค้างช าระ (ถ้ามี) 

 ยอดช าระข้ันต ่า (Minimum Payment) 

คือ ยอดช าระขั้นต ่าในรอบบัญชีปัจจุบัน 

 ตัดบญัชอีัตโนมัติเลขที ่ธนาคาร/(Direct Debit Account No./Bank) 

จะแสดงหมายเลขบัญชีในกรณีท่ีท่านท าหนังสือยินยอมการหกัเงินในบัญชีช าระเงินบัญชี TMRW 

แคชพลสั  

 วันที่บันทึก (Post Date) 

คือ วันท่ีธนาคารบันทึกการเรียกเก็บเงินจากบัญชี TMRW แคชพลสั 

 วันที่ใช้บตัร (Transaction Date) 

คือ วันท่ีท่านเบิกถอนเงินสดจาก บัญชี TMRW แคชพลสั 

 รายการ (Description) 

คือ รายการใช้วงเงินท้ังหมดท่ีเกิดขึ้นในเดือนท่ีผ่านมา น่ันคอืการเบิกถอนเงินสด 
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 ยอดเงิน (Amount) 

คือ จ านวนเงินท้ังหมดท่ีเบิกถอนเงินสดจาก บัญช ีTMRW แคชพลสัผ่านแอปพลิเคชัน TMRWในเดือน

น้ันๆจนถึง ณ วันท่ีสรุปยอดบัญชี 

 ยอดรวมค่าบริการ (Total Fee) 

คือ ค่าธรรมเนียมการบริการต่างๆ ท่ีจะต้องเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมซึ่งธนาคารเรียกเก็บจากท่านเป็นกรณีไป 

 ยอดรวมภาษมีูลค่าเพ่ิม (Total VAT) 

คือ ภาษมูีลค่าเพ่ิมท่ีเกิดขึ้นทุกคร้ัง เม่ือธนาคารเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือบริการ 

 

 

การค านวณดอกเบ้ีย  ธนาคารจะค านวณดอกเบ้ียตามจ านวนเงินท่ีท่านเบิกถอนรวมกับจ านวนเงินยังค้างช าระอยู่ (ถ้ามี) ตาม

อัตราดอกเบ้ียบัญชี TMRW แคชพลสัของท่านสมาชิก 

 ยอดดอกเบ้ียท่ีปรากฏในใบแจ้งยอดบัญชีจะเป็นดอกเบ้ียท่ีค านวณเป็นรายวนัจากวันท่ีท่านสมาชิกเบิก

ถอนเงิน ถึงวันสรุปยอดบัญชีตามรอบบัญชีของท่านสมาชิก หรือวนัท่ีระบุในช่อง “วันสรุปยอดบัญชี” 

(Statement Date) 

 ดอกเบ้ียหลังวันสรุปยอดบัญชี หรือวนัท่ีระบุในช่อง “วันสรุปยอดบัญช”ี (Statement Date) ธนาคาร

จะค านวณ และแจ้งให้ท่านสมาชิกทราบในใบแจ้งยอดบัญชีเดือนถัดไป 

 

 ตัวอยา่ง 

เบิกเงินสดจากแอปพลิเคชัน TMRW ณ วันท่ี 20 เดือนกรกฎาคม เป็นจ านวน 10,000 บาท วันสรุปยอดบัญชี

ของท่าน ตรงกับวันท่ี 25 ของทุกเดือน อัตราดอกเบ้ีย 25% ต่อปี 

 

 วิธีคิด 

ณ วันสรุปยอดบัญชีวันท่ี 25 เดือนกรกฎาคมในใบแจ้งยอดบัญชีจะปรากฏจ านวนยอดเงินค้างช าระดังน้ี 

ยอดเงินต้น = 10,000.00 บาท ดอกเบ้ีย 6 วัน (นับต้ังแต่วันท่ีเบิกเงินสดจนถึงวันสรุปยอดบัญชี) 

จ านวนเงินเบิกถอน x อัตราดอกเบีย้ x จ านวนวัน

365

   =   
10,000 x 25% x 6 

365

 
                    =   41.10 บาท 

ยอดเงินค้างช าระในใบแจ้งยอดบัญชี ( เงินต้น + ดอกเบ้ีย 6 วัน)     =  10,041.10 บาท  

ยอดเงินขั้นต ่าท่ีต้องช าระ 2.5% ของยอดค้างช าระ  = 251.03 บาท 

 

 

การเลือกช าระเงินบัญชี TMRW 

แคชพลสั 

สามารถเลือกผอ่นช าระคืนได้ 

1. ช าระคืนเต็มจ านวนท่ีระบุในใบแจ้งยอดบัญชี  

ดังตัวอย่างเลอืกการผ่อนช าระเต็มจ านวนท่ีค้างช าระ = 10,041.10 บาท หากไม่มีการเบิกเงินสดอีกหลังจากน้ัน และ

ในวันท่ี 19 เดือนสิงหาคม ท่านท่ีท าการช าระเงินเต็มตามจ านวนเงินค้างช าระในใบแจ้งยอดบัญชีคือ 10,041.10 บาท

ท่านยังคงมีดอกเบ้ียค้างช าระจากการเบิกถอนเงินสดอกีจ านวนหน่ึง ซึ่งเป็นดอกเบ้ียท่ีเกิดขึ้นต้ังแต่วันท่ี 26 เดือน

กรกฎาคม ถึงวันท่ี 18 เดือนสิงหาคมเป็นจ านวน (10,000 x 25% x 24) /365 = 164.38 บาทโดยดอกเบ้ีย

จ านวนน้ีจะถูกเรียกเก็บในใบแจ้งยอดบัญชีรอบถัดไปหากท่านไม่ต้องการใหด้อกเบ้ียน้ีปรากฏในใบแจ้งยอดบัญชี

เดือนถัดไป ท่านควรช าระยอดท้ังหมดรวมดอกเบ้ียถึงวันท่ีท่านต้องการช าระ 

2. ผ่อนช าระคืนขั้นต ่า ร้อยละ 2.5% ของยอดท่ีเรียกเกบ็ในใบแจ้งยอดบัญชี 

ดังตัวอย่างเลอืกการผ่อนช าระขั้นต ่าของจ านวนเงินค้างช าระ = 251.03 บาท หากในวันท่ี 19 เดือนสิงหาคมท่าน

ช าระเงินเท่ากับยอดขั้นต ่า 251.03 บาท และไม่มีการเบิกเงินสดอีก โดยปกติในกรณีช าระยอดขั้นต ่าจ านวนเงินท่ีช าระ

เข้ามาจะถูกน าไปลดหย่อนหน้ีคงค้างตามล าดับกล่าวคือหกัเพ่ือช าระดอกเบ้ียท่ีถึงก าหนดในแต่ละงวด หลังจากน้ันจะ

ท าการหักเพ่ือช าระค่าใช้จ่าย ค่าปรับ คา่ธรรมเนียมอื่นใดก่อน และเงินท่ีเหลอือยู่ธนาคารจะน าไปหักเงินต้นท่ีถึง

ก าหนดในแต่ละงวดก่อนหน้าให้เป็นท่ีเรียบร้อยท้ังจ านวน ดังน้ันยอดเงินท่ีช าระเข้ามาจ านวน 251.03 บาท จะถูก

น าไปหักตามล าดับดังน้ี 

1. ดอกเบ้ีย 41.10 บาท 

2. เงินต้น 209.93 บาท 
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การเปลี่ยนแปลงท่ีอยู่ สถานท่ี

ติดต่อ หรือหมายเลขโทรศัพท ์

กรณีท่ีท่านต้องการเปลี่ยนท่ีอยู่ สถานท่ีติดต่อ หรือหมายเลขโทรศัพท์ ท่านสามารถด าเนินการได้ผ่านแอปพลเิคชัน 

TMRW หรือโทรแจ้งได้ท่ีศูนย์บริการลกูค้าธนาคารยูโอบ ีโทร. 0 2285 1555 

 

 

อัตราค่าธรรมเนียมในการช าระเงิน 

 

อัตราค่าธรรมเนียมในการช าระเงิน ค่าธรรมเนียมในเขต 

กรุงเทพฯ และปริมณฑล ต่างจังหวัด 

เคาน์เตอร์ธนาคารยูโอบ ี

ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

เช็คทางไปรษณีย์ 

ตู้เอทีเอ็มธนาคารยูโอบี/หักบัญชีธนาคาร 

แอปพลิเคชัน TMRW, UOB Mighty 

ยูโอบี เพอร์ซลันอล อนิเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง (PIB) 

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบัวช่ันซิสเทม จ ากัด (TESCO 

LOTUS) 
10 บาท/รายการ 

เอ็มเปย์ สเตช่ัน (mPay STATION) 15 บาท/รายการ 

เคาน์เตอร์เซอรว์สิ (เฉพาะเงินสดไม่เกนิคร้ังละ 

30,000 บาท) 
15 บาท/รายการ 20 บาท/รายการ 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา* 

- เคาน์เตอร์ธนาคาร 

- ผ่านช่องทาง Electronics 

  
15 บาท/รายการ 
10 บาท/รายการ 

ท่ีท าการไปรษณีย์ (Pay at Post) 10 บาท ต่อยอดช าระทุกๆ 50,000 บาท 

บริษัท ทรูมันน่ี จ ากัด (True Money Co., Ltd) ไม่เกิน 20 บาท/รายการ 

บริษัท บ๊ิกซี ซุปเปอร์เซน็เตอร์ 10 บาทต่อยอดทกุๆ 49,000 บาท 

เซ็นเพย์ (CenPay Powered by บญุเติม) 7 บาท 

ธนาคารอื่นๆ ท่ีให้บริการรับช าระบิลข้ามธนาคาร** 5 บาท 

 

*กรณีช าระเงินท่ีสาขาต่างจังหวัด ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา ส าหรับยอดช าระส่วนท่ีเกินกว่า 50,000 บาท คิด

ค่าธรรมเนียมเพ่ิม อัตราร้อยละ 0.10 ของจ านวนเงินท่ีช าระ แต่ไม่เกิน 1,000 บาท ต่อรายการ **ธนาคารท่ี

ให้บริการรับช าระบิลข้ามธนาคาร ได้แก ่ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกสกิรไทย, ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทย

, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารเกียรตินาคิน, ธนาคารธนชาติ, ธนาคารซีไอเอ็มบ,ี ธนาคารทหารไทย, ธนาคารทิส

โก้, ธนาคารมิซูโฮ, ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ ์และธนาคารออมสิน ท้ังน้ีช่องทางการรับช าระบิล ขึน้อยู่กับ

ธนาคารผู้ให้บริการแต่ละแห่งก าหนด 

 

• ค่าบริการดังกล่าวเป็นค่าบริการตามอัตราท่ีผู้ให้บริการเรียกเก็บจากลูกค้า ณ จุดช าระเงิน และอาจมีการ

เปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการแต่ละราย • บริการยูโอบี เพอร์ซัลนอล อินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง(PIB) ต้องมีบัญชี

ออมทรัพย์หรอืกระแสรายวันกับทางธนาคารฯ • ธนาคารอาจเปลี่ยนแปลง คา่ธรรมเนียมต่างๆ โดยจะแจ้งให้ผู้ถือ

บัตรทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 30 วนั (ค่าธรรมเนียมไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) • ปริมณฑล ได้แก ่ สมุทรปราการ 

นนทบุรี และปทุมธานี  

 

 

 

 

 


